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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Berita merupakan suatu hal yang telah menjadi kebutuhan tersendiri bagi 

orang – orang, setiap harinya berbagai peristiwa atau kejadian kerap terjadi baik 

dalam negeri ataupun luar negeri. Berita yang mengemas informasi mengenai 

kejadian atau persitiwa yang terjadi biasanya disajikan melalui media, salah satunya 

melalui media televisi, dalam media televisi orang – orang dapat menyaksikan atau 

mendapatkan informasi yang lebih lengkap karena media televisi didukung oleh 

adanya audio serta visual. Informasi yang disajikan di media televisi ditampilkan 

dalam program pemberitaan, program pemberitaan dalam media televisi pada 

umumnya disiarkan pada pagi hari, siang hari, dan tengah malam. 

Berbicara tentang komunikasi massa, dalam tentu layak bila kita 

memasukkan televisi sebagai media dari budaya populer. Sebagai salah satu jenis 

media massa yang paling populer, menurut Little John televisi membentuk cara 

berfikir masyarakat, menyebarkan pesan yang merefleksikan kebudayaan dalam 

masyarakat, dan menyediakan informasi bagi masyarakat yang beragam.Hal ini 

menjadikan televisi sebagai bagian dari kekuatan lembaga masyarakat dan memiliki 

pengaruh yang kuat dalam bentuk konstruksi realitas sosial dan kebudayaan. Lalu, 

televisi yang kuat bagi masyarakat tampak dari fungsinya sebagai alat sosialisasi, 

media pengetahuan dan pandangan dunia, serta agen dalam perubahan (Jurnal 

Komunikasi Vol. 8, No. 3, Desember, 2010 : 246 – 262). 

Televisi sejak kemunculan perdananya pada tahun 1926 telah menjalankan 

fungsinya sebagai media komunikasi, yang paling jelas terlihat adalah fungsi 

sebagai media informasi dan media hiburan. Televisi juga menjalankan fungsinya 

sebagai media massa, yang melayani konsumen atau khalayak yang anonim, 

heterogen, dan tersebar. Hal ini didukung oleh sifat kebaruan (novelty), gerak, 

warna, dan audiovisual yang dimilikinya. Televisi yang awalnya bertindak untuk 
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menyebarkan informasi, memberikan pengawasan, dan hiburan, kini menjadi 

media pembentuk realitas khalayak. 

Program acara televisi menurut Effendy adalah hasil liputan suara dan 

gambar yang disusun menjadi sebuah program audio visual dan disebar luaskan 

kepada khalayak melalui media dengan bentuk audio visual atau format acara 

televisi. Televisi adalah media komunikasi jarak jauh dengan penayangan gambar 

dan pendengaran suara, baik melalui kawat maupun secara elektromagnetik tanpa 

kawat. Sesuai dengan televisi yang berasal dari bahasa Yunani ”tele” yang artinya 

jauh dan ”vision” yang artinya penglihatan (Jurnal Komunikologi Vol 11, No. 2, 

2014 : 2). 

Menurut Soenarto, secara teknis program televisi diartikan sebagai 

penjadwalan atau perencanaan siaran televisi dari hari ke hari (horizontal 

programming) dan dari jam ke jam (vertical programming) setiap harinya (Jurnal 

Komunikologi Vol. 11, No. 2, September 2014 : 2). 

Sedangkan menurut Naratama program televisi adalah sebuah perencanaan 

dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan 

desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan 

dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut (Jurnal Sosial Vol. 14, No. 2, 

September 2013 : 4). 

Pada umumnya, berita atau informasi yang disajikan pada program 

pemberitaan disampaikan dengan cara yang cukup serius oleh news anchor selaku 

pembawa berita. Berita – berita yang disampaikan juga pada umumnya banyak 

menginformasikannya pada jenis hard news. Ditengah ramai kehadirannya stasiun 

televisi baru, tentunya persaingan program atau tayangan semakin ketat, tak 

terkecuali program pemberitaan, untuk mendapatkan ketertarikan dari masyarakat 

tentunya produser juga harus memiliki upaya dalam menyajikan program news 

yang menghasilkan berita menarik, produser beserta tim produksi harus 

memadukan konsep program pemberitaan dengan konsep lain yang dapat menarik 

minat penonton dalam mencari informasi atau berita di media televisi. Kurangnya 

menonton tayangan program berita di televisi tentunya dapat menjadi pemicu 

kurangnya informasi akan suatu kejadian dan sebagainya, hampir di setiap tayangan 
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program pemberitaan di televisi memiliki gaya atau cara pengemasan yang sama 

dan bahkan terkesan monoton. 

Pada umumnya, program tayangan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ada 

program news, education, dan entertainment. Program news merupakan suatu 

tayangan yang menyuguhkan informasi atau berita, program education tentunya 

menyuguhkan tayangan yang mengandung unsur pendidikan atau edukasi 

(pembelajaran), sedangkan entertainment merupakan program yang menayangkan 

hiburan.  

Hingga saat ini, kebanyakan program news atau berita yang kemasan 

acaranya terkesan monoton, hanya program yang benar-benar hanya menyajikan 

berita semata. Berita yang disampaikan oleh tiap program di semua stasiun televisi 

juga harus memiliki daya tarik untuk masyarakat atau penonton, pengemasan serta 

penyampaian sebuah berita harus dikemas dan disampaikan dengan baik oleh news 

anchor, baik itu dari segi penampilan, penyampaian kepada penonton, dan bahasa 

yang digunakan. 

Program pemberitaan di televisi memang memiliki caranya masing-masing 

dalam menyampaikan informasi pada masyarakat, dari sinilah produser suatu 

program televisi khususnya berita harus memiliki atau mengatur strategi atau 

perencanaan dalam penggarapan program yang akan ditayangkan pada masyarakat 

melalui media televisi, tak terkecuali program berita. Rancangan strategi produser 

beserta tim sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan program berita yang 

berkualitas dan tentunya dapat diminati oleh penonton atau masyarakat yang 

menontonnya untuk mendapatkan informasi terkini dengan sajian yang menarik 

serta pengemasan program berita yang segar. Dalam hal ini, produser beserta tim 

produksinya harus merancang sedemikian rupa dan sebaik mungkin agar tayangan 

yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat diminati oleh masyarakat 

yang membutuhkan informasi atau berita jenis apapun. 

Program berita yang menarik merupakan sebuah sajian program 

pemberitaan di televisi yang memiliki unsur atau karakter seperti sajian berita yang 

mendalam namun disajikan dengan cara yang lebih dekat, pembawa acara yang eye 

catching, penyampaian isi berita atau informasi yang lebih santai, dan sajian-sajian 

lainnya yang tidak ditmpilkan dalam program berita pada umumnya. 
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Program – program penyajian berita dengan konsep terbaru sudah banyak 

diterapkan oleh negara – negara lain, di Indonesia sendiri program – program berita 

yang memiliki konsep inovatif masih minim jumlahnya. Kebanyakan program 

berita yang ada hanya menampilkan segmen berita atau informasi, dan masih 

jarangnya ada program yang merupakan perpaduan konsep news dan entertainment. 

Saat ini, terdapat sebuah program berita yang bisa terbilang baru dan memiliki 

kemasan berbeda dari program – program berita lainnya, Indonesia Morning Show, 

program yang disiarkan oleh channel NET. TV ini memiliki format berita yang 

disajikan dalam bentuk talk show. Indonesia Morning Show memiliki berbagai 

paket informasi terkini seperti hard news, light news, entertainment, dan olahraga 

yang disajikan tiap penayangannya. 

Berbeda dengan program pemberitaan pada umumnya, berita – berita yang 

disajikan dalam program Indonesia Morning Show ini dimuat dan disampaikan 

dengan santai atau fresh oleh para pembawa acara. Program acara berkonten berita 

ini menjadi lebih hidup karena adanya interaksi baik dari masing – masing 

pembawa acara ataupun dengan narasumber / tamu yang ada pada acara tersebut. 

Hal lain yang menjadikan Indonesia Morning Show terlihat beda dari program – 

program lainnya dalam menyuguhkan berita terlihat dari pengemasannya oleh 

produser dan tim produksinya yang menyajikan informasi / berita dengan konsep 

yang berbeda dalam tampilan program acara khususnya berita. Tak hanya itu, dalam 

tayangan Indonesia Morning Show yang tayang setiap hari pada pukul 06:00 WIB 

ini juga terdapat sebuah segment entertainment atau hiburan disela-sela program 

ini. 

Memiliki komitmen untuk menyajikan sajian berita atau informasi yang 

inspiratif, program Indonesia Morning Show juga menyajikan segmen berita 

informative dalam tayangannya, salah satunya adalah pada edisi RAENI: Anak 

Tukang Becak Peraih Beasiswa Kepresidenan. 

Perlu diketahui, pada tahun 2014 silam, seorang mahasiswi fakultas 

Ekonomi bernama Raeni, mendapatkan predikat cumlaude atau mahasiswi dengan 

kelulusan / IPK yang tinggi, yaitu sebesar 3.96. Dibalik hal tersebut, Raeni 

merupakan anak dari tukang becak bernama Bapak Mugiyono. Saat wisuda, Raeni 
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yang telah menggunakan pakaian wisuda (toga) terlihat hadir diantar oleh sang ayah 

menuju balairung kampusnya. 

Dalam menyajikan edisi ini, tentunya program Indonesia Morning Show 

NET.TV ingin menyajikan sebuah tayangan yang inspiratif, bernilai, dan berbeda 

dari program berita lainnya yang tentunya juga menyajikan edisi berita yang sama 

mengenai Raeni ini. 

Sebuah program berita di televisi juga pastinya harus menyajikan sajian 

berita yang bernilai. Dalam edisi Raeni ini, tentunya produser beserta tim sudah 

memiliki bekal nilai yang terkandung dalam sajian berita edisi Raeni ini. Adapun 

nilai-nilai berita yang ada diantaranya adalah nilai keluarbiasaan, kebaruan, akibat, 

aktual, dan ketertarikan (Brooks dalam Nurhasanah, 2011, hlm. 35-36). 

Penulis melakukan penelitian pada program di media televisi bertajuk 

Indonesia Morning Show yang ditayangkan di stasiun NET. TV ini karena program 

acara tersebut memang memiliki berbagai aspek yang menarik untuk diteliti. Hal 

umum yang membuat Indonesia Morning Show menjadi menarik untuk diteliti 

adalah karena program acaranya yang menyajikan informasi berupa berita yang 

dikemas dengan santai serta menggunakan tutur bahasa yang ringan dalam 

menyampaikan informasi berita. 

Indonesia Morning Show yang tayang pertama kali pada bulan 18 Mei 2013 

ini tayang setiap hari pukul 06.00 WIB. Acara ini disajikan oleh pembawa acara 

yang ternama seperti Adrian Maulana, Shahnaz Soehartono, Marissa Anita, 

Masyitha Baziad, Zivanna Letisha, dan Vannico Soekarno. Program ini diproduksi 

oleh NET. News yang berada di NET. TV. 

Tentunya produser Indonesia Morning Show memiliki serta mengatur 

strategi ataupun perencanaan untuk membuat serta meningkatkan kualitas program 

acara berita yang inovatif dan inspiratif, dalam penelitian ini penulis ingin mencari 

tahu strategi apa yang dimiliki oleh produser program Indonesia Morning Show 

secara rinci untuk meningkatkan kualitas program acaranya. 

Saat ini, juga terdapat program televisi yang jenisnya serupa dengan 

program Indonesia Morning Show di NET. TV, adapun kompetitornya seperti 

Selamat Malam Indonesia di stasiun ANTV, dan Sapa Indonesia di stasiun 

KompasTV. Program-program tersebut juga tentunya memiliki konsep khususnya 
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tersendiri, tak terkecuali strategi yang digunakan oleh produsernya, maka dari itu 

produser program Indonesia Morning Show di NET. TV harus memiliki gambaran 

tersendiri mengenai apa yang dapat memicu ketertarikan masyarakat untuk 

menyaksikan program Indonesia Morning Show ini, bagaimana menciptakan hal-

hal yang menarik dari isi tayangan ini seperti pada jenis program, segi pembawaan 

atau penampilan dari pembawa acara atau news anchor, konten-konten yang 

ditawarkan, dan berita atau informasi yang disampaikan. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, penulis membuat penelitian ini 

dengan judul “STRATEGI PRODUSER INDONESIA MORNING SHOW  NET. 

TV DALAM MENYAJIKAN PROGRAM BERITA YANG MENARIK (Studi 

Pada Edisi Raeni: Anak Tukang Becak Peraih Beasiswa Kepresidenan)”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diputuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana strategi produser 

Indonesia Morning Show dalam menyajikan program berita yang menarik pada 

edisi Raeni: Anak Tukang Becak Peraih Beasiswa Kepresidenan? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

diketahui bahwa tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi 

produser Indonesia Morning Show NET. TV dalam menyajikan program berita 

yang menarik. 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai strategi 

produser dalam meningkatkan kualitas suatu program televisi khususnya program 

berita dalam dunia jurnalistik agar dapat menjadi sajian menarik yang sebagaimana 

dalam penelitian ini difokuskan pada program Indonesia Morning Show di NET. 

TV. 
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I.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i 

khususnya pada konsentrasi Jurnalistik agar dapat menambah wawasan mengenai 

strategi dalam pelaksanaan produksi program media televisi yang baik dan menarik. 

I.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penulis membuat 

kerangka atau sistematika penulisan yang terbagi dari lima bab, daftar pustaka, dan 

lampiran, seperti: 

BAB I: PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan uraian pembuka seperti latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: KAJIAN TEORITIS 

  Bab ini berisikan uraian teori – teori yang relevan ataupun sesuai 

untuk digunakan sebagai bahan serta acuan dalam penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan penjelasan dalam berbagai hal mengenai 

metodologi dalam penelitian yang dilakukan, seperti: pendekatan 

penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, penetapan key 

informan dan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, 

definisi konsep, fokus penelitian, serta tempat dan waktu penelitian. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan profil dari NET.Mediatama, program Indonesia 

Morning Show NET.TV, transkrip wawancara, analisis, hasil 

penelitian, dan pembahasan. 
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini, dan juga saran-

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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